
                                                     
 

                                                           

 

Chapa EA, Casa Comum, Nossa Responsabilidade 

 

Prezados Servidores Docentes e Técnico-Administrativos, e Estudantes da Escola de Agronomia da UFG, 

 

         Nestes 54 anos de existência, a Escola de Agronomia da UFG tem prestado relevantes serviços à 

sociedade goiana, formando Engenheiros Agrônomos, Engenheiros de Alimentos e Engenheiros Florestais, e 

tem dado contribuições significativas nas atividades de pesquisa e extensão, colaborando com o 

desenvolvimento agrícola do Estado de Goiás e de outros estados brasileiros.  

              Os princípios de construir uma entidade referência em cursos de graduação e pós-graduação em 

ciências agrárias, que norteou os fundadores da nossa EA, exigem constantes e necessárias buscas de 

aperfeiçoamento das nossas práticas administrativas e pedagógicas. Neste sentido, o processo de eleição 

para escolha de diretor e vice-diretor da EA/UFG para o período de 2018-2021 é muito propício para 

definirmos novos caminhos e expandirmos os nossos horizontes. A realidade exige reordenamento das 

nossas estruturas político-administrativas para fazer face aos novos desafios impostos pela reestruturação da 

universidade brasileira e, sobretudo, melhorar a qualidade de nossos trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

              Durante muitos anos a nossa unidade acadêmica sofreu de sobremaneira com precárias e 

inadequadas edificações, com a falta de pessoal e equipamentos para desenvolver adequadamente suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  A implementação do Programa de Reestruturação e Expansão 

das Universidades (REUNI) permitiu minimizar significativamente esses problemas, entretanto, a criação de 

novos cursos de graduação e de pós-graduação, a ampliação do número de vagas nos cursos existentes e a 

contratação insuficiente de técnico-administrativos certamente já refletem na qualidade do nosso trabalho. 

Não devemos ser pessimistas, pois o futuro nos parece ser bastante promissor, porém devemos compreender 

que novos desafios estão postos e devemos aproveitar esse momento para dialogar, levantar as 

potencialidades e deficiências da nossa instituição, debater propostas e idéias para o crescimento e 

fortalecimento da nossa unidade acadêmica, sem descuidar de oferecer aos nossos pares um exemplo de 

maturidade e respeito a todas as pessoas. 

 Após criteriosa análise da situação atual, decidimos colocar os nossos nomes, Prof. Marcos G. Cunha e 

Prof. Claudio Fernandes Cardoso, à disposição da Escola de Agronomia (EA) para concorrermos na eleição 

para escolha da diretoria que administrará a EA no período de 2018 a 2021. Neste sentido, estamos 



                                                     
 

apresentando este documento preliminar com o intuito de orientar e qualificar o debate eleitoral em torno de 

algumas propostas. A idéia é, a partir deste documento, organizar reuniões para agregarmos novas propostas 

e aprofundarmos as reflexões e discussões sobre as propostas, visando consolidar um plano administrativo 

para orientar o trabalho que pretendemos desenvolver à frente da diretoria da EA, caso sejamos os escolhidos 

pela comunidade da EA na votação do dia 30 de outubro de 2017. 

 

PROPOSTAS INICIAIS: 

 

1 - Estabelecer um modelo de gestão administrativa que permita a participação efetiva   das Coordenações 

de cursos de graduação e pós-graduação, de pesquisa, de extensão e administrativa nas decisões políticas, 

financeiras e administrativas da EA; 

2 - Reformular as práticas de condução das Reuniões do Conselho Diretor, visando agilizar as reuniões, 

descentralizar as tomadas de decisões e garantir maior tempo para apreciação dos temas mais relevantes; 

3 – Realizar reuniões administrativas com os setores da EA, semestralmente ou mediante solicitação, para 

evitar que assuntos específicos dos setores sejam levados ao Conselho Diretor; 

4 – Propor ao Conselho Diretor da EA que todas as eleições de Coordenadores e Vice-coordenadores de 

Cursos de Graduação, Pós-graduação, Estágios e TCC sejam feitas utilizando o sistema eletrônico 

SIGELEIÇÕES;  

5 – Intensificar a presença da EA em ambientes institucionais privados ou públicos tanto no plano 

municipal, estadual ou federal para demonstrar as nossas habilidades e potencialidades para contribuir nas 

demandas técnico-científicas da nossa sociedade no campo da Agronomia, Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Florestal; 

6 - Incentivar a participação em intercâmbio institucional de estudantes de graduação e docentes, 

especialmente nos intercâmbios com instituições estrangeiras; 

7 - Prover infraestrutura física às Coordenações de Pesquisa e de Extensão para facilitar o planejamento e 

desenvolvimento de suas atividades, especialmente na elaboração e submissão de projetos às agências de 

fomentos ou empresas parceiras; 

8 – Reestruturar, juntamente com as Coordenações de Cursos, a semana pedagógica da EA para que a sua 

programação seja focada em questões técnico-científica do processos ensino-aprendizagem. 

9 - Organizar anualmente a “Semana Acadêmica da EA”, durante o Conpeex, sob a responsabilidade das 

Coordenações de Pesquisa e de Extensão com participação dos alunos de graduação e pós-graduação; 

10 – Promover a reavaliação dos projetos pedagógicos e processos de ensino-aprendizagem da EA, 

visando favorecer a realização de estágios extracurriculares, participação em grupos de estudos 

temáticos, programas de monitorias, iniciação científica ou extensão e também visitas técnicas ou 

aulas práticas em empresas ou instituições de pesquisas.  

11 - Incentivar e apoiar o estabelecimento de novas áreas de concentração ou novos programas de pós-

graduação na EA. 



                                                     
 

12 - Apoiar a organização e atividades desenvolvidas pela CIPPAL, PET, Grupos de estudos, e as 

associações atléticas da EA; 

13 – Interagir no plano político-administrativo com os centros acadêmicos dos cursos de graduação e das 

associações dos alunos da pós-graduação; 

14 -  Valorizar a representação estudantil, garantindo lhe assento no Conselho Diretor da EA; 

15 – Propiciar aos servidores técnico-administrativos da EA a oportunidade de participar de programas de 

treinamento e desenvolvimento; 

16 - Reforçar as ações para aumentar o número de servidores técnico-administrativos da EA, visando atender 

o crescente incremento das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

17 - Lutar pela implantação de uma estrutura acadêmica que atenda plenamente o gerenciamento dos 

cursos de graduação e pós-graduação, conforme seus respectivos regulamentos; 

18 – No longo prazo, trabalhar pela realização de nova estatuinte na UFG, visando atualizar a nossa 

legislação e desburocratizar as atividades acadêmicas e administrativas; 

19 - Manter o trabalho de melhorias da infraestrutura de salas de aulas, laboratórios e gabinetes de 

professores e, sobretudo, desenvolver ações para a construção de uma seccional da Biblioteca da UFG 

com o acervo bibliográfico de ciências agrárias, nas imediações da EA com a EVZ para atender os cursos de 

graduação e pós-graduação dessas unidades acadêmicas;  

                                     Como afirmamos anteriormente, este documento tem o propósito de fomentar uma 

discussão sobre a EA que desejamos ter no futuro e nos dar subsídios para a elaboração do PLANO DE 

TRABALHO da chapa EA, Casa Comum, Nossa Responsabilidade para o mandato 2018–

2021 (Prof. Marcos e Prof. Claudio, candidatos a Diretor e Vice-Diretor da EA, respectivamente). Assim, 

convidamos toda a comunidade acadêmica da EA (servidores docentes e técnico-administrativos e 

estudantes) para juntos elaborarmos a versão final deste PLANO DE TRABALHO. Participem das reuniões 

que iremos promover, convidem-nos para o diálogo ou enviem suas críticas e sugestões para o e-mail 

marcoseclaudio2018@gmail.com ou por outros meios de comunicação, tais como WhatsApp (62) 99976-0813 e 

(62) 98107-2057 

Em 30 de outubro, contamos com o seu Voto, POR UMA EA UNIDA E FORTALECIDA: 

EA, Casa Comum, Nossa Responsabilidade 

                                       Diretor - Marcos Gomes – Tel: 9976-0813 

                                                 Vice-Diretor - Claudio Fernandes – Tel: 98107-2057  

                                 e-mail marcoseclaudio2018@gmail.com 

 

“INSANIDADE é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes” 

 (Autor desconhecido) 
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